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LA “CURIERUL ORTODOX”  PE     ANUL 2008!

PASTORALĂ  LA NAȘTEREA DOMNULUI 

Ca în fi ecare 
an, luminatul 
praznic al 
Nașterii Dom-
nului nostru Iisus 
Hristos ne umple 
sufl etul de o 
negrăită bucurie 
duhovnicească, 
pentru că această 
zi reprezintă 
împlinirea făgă-
duinţelor și nă-
dejdilor pe care 
Dumnezeu le-a 
dat oamenilor 
de la început, 
ca îndemn de 
călăuză pe 
drumul ce duce 
spre mântuire.

A s c u l t â n d 
istorisirile minu-
nate din Sfânta 
E v a n g h e l i e 
despre cele 
petrecute în noaptea sfântă a Nașterii, 
simţim în inimile noastre o tainică 
chemare de a porni cu cugetul pe urmele 
magilor de la Răsărit, cu ochii aţintiţi 
spre steaua călăuzitoare spre Betleem, 
unde s-a născut Hristos.

 Acolo, în peșteră, în ieslea cea 
săracă, Pruncul nou-născut a venit 
pe Pământ să sfi nţească pe om, să-l 
facă sălaș dumnezeiesc. Împreună cu 
păstorii auzim și trăim și noi frumuseţea 
fermecătoare a cântării îngerești: „Slavă 
întru cei de sus lui Dumnezeu și pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire!” 
Aceste sfi nte evenimente din Betleem 
trezesc în sufl etele noastre în primul rând 
recunoștinţă pentru nemăsurata dragoste 
a Tatălui Ceresc faţă de noi, oamenii, și 
pentru marea jertfă pe care a făcut-o prin 
Fiul Său ca să ne mântuiască. 

An de an bucuria sărbătoririi 
Nașterii Domnului pune stăpânire pe 
întreaga noastră fi inţă. Este, de fapt, 
partea comuniunii noastre la bucuria 

cea sfântă și fără 
de sfârșit a vieţii 
dumnezeiești, pe 
care o zugrăvește 
Sfântul Apostol 
și Evanghelist 
Ioan când afi rmă: 
„Viaţa s-a arătat 
și am văzut-o și 
vă mărturisim și 
vă vestim viaţa de 
veci, care era la 
Tatăl și s-a arătat 
nouă” (I Ioan 1, 
2-3). 

A c e a s t ă 
mărturie exprimă 
o lucrare vie, căci 
prin Întruparea 
și Nașterea Sa, 
Mântuitorul Iisus 
Hristos ne-a adus-o 
și ne-a împărtășit-
o ca viaţă 
dumnezeiască, ne-

muritoare.
Descope-rindu-se oamenilor ca 

„pâinea vieţii” (Ioan 6, 48) și lămurind 
că această pâine este Trupul Său pe care 
îl va da pentru „viaţa lumii” (Ioan 6, 
51), Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat 
viaţa omenească la plinătatea vieţii 
dumnezeiești și a arătat, peste veacuri, că 
viaţa este bunul și darul suprem de care 
trebuie să se bucure nu numai omul, ci 
și întreaga făptură. Sărbătoarea Nașterii 
Domnului este, astfel, sărbătoarea 
vieţii. 

Prin Întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu 
ne-a descoperit valoarea și frumuseţile 
vieţii. Mântuitorul a venit în lume pentru 
a da un sens nou existenţei omenești.

„Ziua de naștere a Domnului este ziua 
de naștere a păcii”, spune un sfânt părinte 
al Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a 
venit pe pământ ca să împace pe om cu 
Dumnezeu și pe oameni între ei.

 O frumoasă cântare bisericească 
îndeamnă:

”Hristos se naște, măriţi-L!

O a m e n i i 
din timpurile când 
totul s-a întâmplat, 
cu doua milenii 
in urmă, știau 
din Cărţile Sfi nte 
și din cuvintele 
proorocilor că se 
apropia plinirea 
venirii in lume 
a Lui Hristos 
M â n t u i t o r u l . 
       În acea vreme, 
ascultând cuvântul 
lui Dumnezeu, 
în Ţara Sfântă, 
s-a arătat Ioan 
B o t e z ă t o r u l , 
fi ul lui Zaharia 
și al Elisabetei 
care venind în 
părţile Iordanului, 
propovăduia botezul 
pocăinţei, întru 
iertarea păcatelor. 
Cei cel vedeau se întrebau: “Nu cumva el este 
Hristosul?”. Dar Sfântul Ioan le mărturisea: 
“Eu va botez cu apa, dar după mine vine Cel 
ce vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc” (Mt. 
3, 11). 

A doua zi Iisus a venit la Ioan și 
apropiindu-se, i-a cerut să-L boteze în râul 
Iordan. Ioan l-a oprit spunându-i: “Eu am 
trebuinţă să fi u botezat de Tine, și Tu vii la 
mine? Iisus i-a răspuns: „Lăsă acum că se 
cuvine nouă să plinim toată dreptatea” (Mt. 
3, 14-15). Și coborând ei în apă Ioan L-a 
botezat pe Iisus. Iar pe când ieșea Iisus din 
apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui 
Dumnezeu, S-a văzut pogorându-se ca un 
porumbel, venind spre El. Și din ceruri s-a 
auzit un glas zicând: ”Acesta este Fiul Meu 
Cel Iubit întru Care am binevoit”(Mt. 3, 17). 
        Lui Iisus nu-I trebuia aceasta, ca unul 
Care era preacurat, fi ind născut din Preacurata 
și Preasfânta Fecioara, El Însuși fi ind izvorul a 
toată curăţia și sfi nţenia. Dar a venit la ape ca 
să curăţească fi rea lor; a venit să Se boteze ca 
să ne pregătească baia sfântului Botez. A venit 
la Ioan, pentru ca acesta să fi e pentru dânsul 

martor nemincinos, 
văzând pe Duhul 
Sfânt pogorându-Se 
peste Cel pe Care-
L boteza și auzind 
glasul Tatălui de sus. 
       C r e ș t i n i i 
ortodocși sărbă-
toresc Botezul 
Domnului sau 
Boboteaza, în fi ecare 
an la 6/19 ianuarie. 
       S ă r b ă t o a r e a 
Botezului Domnului 
se mai numește si 
„Epifanie”, care 
înseamnă ”Arătare”. 
În această zi s-
a arătat în lume 
Dumnezeu, Sfânta 
Treime. Tatăl a grăit 
din ceruri, Fiul era 
în apă și se boteza, 
iar Duhul Sfânt a 
pogorât asupra Lui. 

În această zi se face și Sfi nţirea 
cea mare a apei - AGHIASMA MARE. 
Preotul venind cu credincioșii, se roagă 
lui Dumnezeu să trimită pe Duhul Său Cel 
Sfânt și să sfi nţească apa aceea, precum 
a sfi nţit apa Iordanului în ziua când s-
a botezat Domnul Nostru Iisus Hristos. 
       Apa aceasta, având într-însa darul și 
puterea dumnezeiasca a Sfântului Duh, a 
făcut adesea multe minuni, însănătoșind 
bolnavi, tămăduind răni, apărând de rele, de 
necazuri și de primejdii. Se întrebuinţează, de 
pildă: la botezul copiilor, la binecuvântarea 
începerii semănaturilor, la Sfi nţirea crucii 
și a Troiţei, a clopotului, a vaselor și 
vesmintelor bisericești, la Sfi nţirea bisericii 
și a Antimiselor, a Sfântului Mir și a altora.
       În această zi, cu toţii să prăznuim, 
cântând: “În Iordan botezându-Te, Tu 
Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că 
glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit 
pre Tine numindu-Te și Duhul, în chip de 
porumb, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel 
ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și 
lumea ai luminat, slavă Ţie”.

NAȘTEREA DOMNULUI BOTEZUL DOMNULUI 

“Să mergem dar până la Betleem,
să vedem Cuvântul acesta ce s-a făcut

și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut”
(Luca II, 15)

Iubiţi întru Hristos Cel născut, fraţi și surori,
Nașterea Domnului Iisus Hristos ne unește astăzi 

pe toţi în sfi ntele biserici ca să preamărim minunea ce s-a 
săvârșit în Betleem pentru mântuirea noastră. Gândurile 
ni se îndreaptă cu evlavie spre Pruncul Cel dumnezeiesc, 
care a prilejuit nouă și tuturor creștinilor bucuria cea 
mare a vieţii.

Oriunde vieţuiește, un sufl et credincios tresaltă 
astăzi de bucurie, iar din înaltul cerului el aude glasul 

îngeresc de buna vestire pentru întreaga lume: “Slava 
întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire!” (Luca II, 14).

Zicem și noi, ca oarecând păstorii din preajma 
peșterii: “Să mergem dar până la Betleem, să vedem 
Cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a 
făcut cunoscut” (Luca II, 15).

Pe bună dreptate, cu multe veacuri înainte se 
vestise întruparea Fiului lui Dumnezeu. Proorocul 
Miheia prevestise aceasta cu vreo opt sute de ani înainte 
și arătase că Betleemul va fi  locul Nașterii. Așa s-a făcut 
că acest oraș mic a devenit una din cele mai binecuvântate 
localităţi din istoria credinţei noastre.

Domnul S-a născut într-o peșteră, pentru că nu I 
s-a deschis nici o ușă. Să ne miram oare de acest fapt? 
Nicidecum. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos ar veni, în 

chip văzut, printre noi, creștinii, și ar bate la ușa noastră, 
care ușă I s-ar deschide? El este Cel ce sta la ușă și bate, 
Cel ce ne mustră pentru păcatele noastre și ne cheamă la 
osteneli și jertfe pentru mântuire. Cât de repede uitam de 
vrednicia și demnitatea noastră de creștini! El a venit și a 
luat asupra Sa păcatele noastre, suferind moarte pe cruce, 
și cât de nemulţumitori și nerecunoscători ne arătăm 
adesea faţă de El.

Dumnezeu ne-a creat fără noi, dar nu vrea și să 
ne mântuiască fără noi, astfel încât soarta mântuirii și a 
veșniciei noastre ne stă în puteri.

La Betleem, Domnul Iisus ne cheamă să ne 
agonisim smerenie; la Nazaret - ascultare și muncă; iar în 
câmpiile Iudeii - pocainţă și dragoste de semenii noștri.

(continuare în pag. 4)
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13 ianuarie
ÎPS Vladimir a   liturghisit la Catedrala din Chișinău.
12 ianuarie
A primit în audienţă credincioși din cuprinsul 

Mitropoliei Moldovei.
11 ianuarie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit în Catedrala “Sf. 

Împăraţi Constantin și Elena” din Bălţi.
10 ianuarie
ÎPS Vladimir a primit la Palatul mitropolitan 

protopopi și slujitori din Eparhia de Centru.
9 ianuarie
Mitropolitul Vladimir a ofi ciat Sf. Liturghie în 

parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, s. Codreanca, r. 
Strășeni. Sfântul locaș a fost resfi nţit după lucrările de 
renovare.

8 ianuarie
ÎPS Mitropolit Vladimir  însoţit de arhiereii Bisericii 

Ortodoxe din Moldova a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană.

7 ianuarie
ÎPS Mitropolit Vladimir a   săvârșit  Slujba 

praznicală de hramul Catedralei Mitropolitane

6 ianuarie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.
30 decembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.

26-27 decembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la ședinţa 

Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
21 decembrie
Mitropolitul Vladimir a ofi ciat slujba acatistului 

la Catedrala Mitropolitană.
19 decembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a sfi nţit biserica 

„Minunea Sf. Arh. Mihail” din  satul Cruglic, r. 
Criuleni.

18 decembrie
ÎPS Mitropolit Vladimir a acordat un 

interviu pentru revista “Moldova”, discutând cu 
colaboratorii acestei publicaţii dl Boris Marian și dl 
Igor Pânzaru.

17 decembrie
Mitropolitul Vladimir a primit la Palatul 

mitropolitan pe PS Anatolie și PS Marchel, 
discutând probleme administrative. De asemenea, a 
primit clerici și mireni din Eparhia de Centru.

16 decembrie
ÎPS Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană.

                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

HIROTONII
30 decembrie
În cadril liturghiei de la Catedrala Mitropolitană diac. Valentin Danu a fost 

hirotonit  in treapta de preot pe seama parohiei „Învierea Domnului”, or. Chișinău, 
iar Ioan Leon in treapta de diacon pe seama parohiei „Sf. Irh. Nicolae”, or. Orhei.

11 ianuarie
Au fost înmânate mai multe decoraţii 

bisericești: dnei Marina Caliga, dirijor 
la Catedrala “Sf. Împăraţi Constantin și 
Elena” – medalia “Cuv. Parascheva”, 
dlui Mihail Botezatu, ctitor – medalia 
“Sf. Ștefan cel Mare”, protopopilor 
Oleg Fisticanu și Victor Guleac 
– mitră, egum. Pahomie (Jugănaru), 
stareţ al mănăstirii Bocancea – avansat 
în treapta de arhimandrit. Prot. Leonid 
Gubca, paroh al bisericii din s. 
Rădoaia, r. Sângerei – cruce cu pietre 
scumpe, prot. Leonid Buzdugan, paroh 
al bisericii din s. Ciuciulea, r. Glodeni 
- paliţă, pr. Marcel Dodu, paroh al 
bisericii din s. Vrănești, r. Sângerei 
– cruce de aur.

10 ianuarie
Dl Igor Chinah, președinte al 

Consiliului Acţionarilor Companiei 
Industriale și de Comerţ „FIDESCO”, 
pentru ctitoria mai multor sfi nte locașe 
din ţară s-a învrednicit de ordinul 
patriarhal „Sf. Cneaz Vladimir”, gr. 
III.;  dl Constantin Jitaru, directorul 
„Inter Prana” SRL și dl Anatol Sârbu, 
director „Asconi” SRL au fost decoraţi 
cu ordinul „Cuv. Paisie Vellicikovski”, 
gr. II.

9 ianuarie
Preotul Ioan Canţer, parohul 

bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, 
s. Codreanca, r. Strășeni a fost avansat 
în treapta de protoiereu și decorat cu 
paliţă.

6 ianuarie
Au fost decoraţi cu Paliţă Clericii 

Catedralei Mitropolitane Prot. Teodor 
Bălănuţă și Prot. Maxim Melinte.

29 decembrie 
Au fost decoraţi dl Andrei 

Șumleanschi, vice-ministru MAI 
– ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, 
gr. II, dl Dragoș Furtună, comandantul 
UM 1002 și dl Oleg Chirisenco, 
comandant-adjunct al UM 1002 
– medalia „Sf. Ștefan cel Mare”, iar 
dl Veaceslav Martâniuc, comandant-
adjunct al UM 1002, dl Vitalie 
Strungaru, comandant-adjunct al UM 
1002, dl Tudor Olari, șef Direcţie 
resurse umane al UM 1002, dl Sergiu 
Roșca, maior de politie al UM 1001 și 
dl Ion Rusu, comandant-adjunct al UM 
1001 - Diplome arhieresti.  

19 decembrie
Preotul paroh al bisericii din 

Cruglic, r. Criuleni, protoiereul 
Nicolae Ciobanu a fost decorat cu 
ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. 
II. Dl Simion Ciorba, ctitor al acestei 
biserici, a fost decorat cu ordinul „Sf. 
Ștefan cel Mare și Sfânt”, gr. II, iar dl 
Ion Cazacu și dl Petru Druţă, care la fel 
sunt ctitorii acestei biserici, cu ordinul 
„Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II. 

18 decembrie
De Ziua naţională a poliţiei au fost 

decoraţi: dl Gheorghe Papuc, ministru 
MAI – ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”, 
gr. II, dl Valentin Zubic, dl Andrei 
Șumleanschi și dl Andrei Pogurschi, 
vice-ministri MAI, precum și dl Sergiu 
Golovaci, adjunctul ministrului, 
dl Victor Mihăilescu, director al 
Institutului de formare profesională din 
cadrul Academiei de Poliţie – ordinul 
“Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, iar 
dl Valeriu Oprea, șef Direcţie instruire 
și educaţie – medalia “Sf. Ștefan cel 
Mare”. 

17 decembrie
Au fost decoraţi: locontenent 

colonelul Alexandru Jizdan – medalia 
“Sf. Ștefan cel Mare”, locontenent 
colonelul Alexandru Ceban – medalia 
“Cuv. Paisie Velicikovski”, iar 
locontenent colonelul Oleg Pohilă, 
maiorul Victor Oleinic, maiorul Marian 
Costrov, căpitanul Cornel Cosovan 
și locontenentul major Veaceslav 
Dascălu cu Diplome arhierești.

DECORAŢII

 La toate preturile 
capitalei din 25 și până 
la 31 decembrie veneau 
copii orfani și copii afl aţi 
sub altă tutelă decât cea 
părintească și primeau 
jucării și dulciuri colectate 
de către primărie timp 
de aproape jumătate de 
lună în cadrul campaniei 
„Bucurii pentru copii”. Pe 
lângă aceste daruri, micuţii 
au avut  posibilitatea 

să asiste și la câte un 
mini concert susţinut de 
vedetele naţionale care au 
acceptat să se implice în 
această campanie. Natalia 
Barbu, Adrian Ursu, Serj 
Cuzencov, Transbalcanica 
– sunt câteva dintre 
vedetele care le-au adus 
o mică bucurie copiilor 
orfani. 

Șefa Direcţiei 
cultură din cadrul 

primăriei, Ana Lucia 
Culev, ne-a comunicat 
că la campania pe care 
au iniţiat-o au răspuns 
mai multe persoane, 
adunându-se câteva sute 
de jucării. Școlile de arte, 
liceele și școlile generale 
au fost cele mai receptive. 
Elevii acestora au adus 
jucării, dulciuri și chiar 
hăinuţe.

M.R.

În colecţiile Muzeului Naţional de 
Arte Plastice (MNAP) din Chișinău există 
de mai mulţi ani o icoană enigmatică, 
despre care se știa că datează de la sfârșitul 
secolului XIX. Șefa laboratorului de 
restaurare, Elena Grigorașenco, a presupus 
că sub stratul pictat de la suprafaţă ar putea 
să fi e găsită o altă imagine, mai veche. După 
ce s-a efectuat procedura de restaurare, în 
ajun de Crăciun, a fost descoperită, spre 
surpriza și bucuria specialiștilor, o icoană 
mai veche, din secolul XVIII. Pe ea este 
reprezentat Sfântul Gheorghe, dar nu 
străpungând balaurul cu suliţa, ci în chip 

de mare Mucenic. O astfel de imagine 
este foarte rară, cu atât mai importantă e 
descoperirea restauratorilor. După noua 
identifi care, icoana se afl ă în fondurile 
Muzeului Naţional de Arte Plastice. „E 
o piesă frumoasă, executată de un autor 
anonim, într-un stil apropiat de cel al 
picturii laice”, afi rmă Tudor Zbârnea, 
directorul MNAP. Icoana descoperită este 
o valoroasă operă de artă și un vestigiu 
istoric de nepreţuit. Restaurată cu grijă, 
ea va fi  expusă în una din sălile Muzeului 
Naţional de Arte Plastice.

Irina Nechit

La 4 ianuarie 2008, biserica 
„Sf. Ioan Teologul” din s. Mileștii 
Noi, r. Ialoveni a ars aproape în 
întregime. Incendiul s-a produs 
de la înfi erbântătorul conectat în 
altar. Paguba este estimata la 624 
mii lei.

Consiliul parohial a decis să 
fi e reamplasată biserica într-un 
alt sector al localităţii. Primăria 
comunei a promis să se implice 
întru edifi carea noului locaș. 

Totodată, locuitorii satului și 
alţi oameni de bună credinţă sunt 
dispuși să contribuie pentru ca 
localitatea să-și redobandească 
sfi nţenia de altădată.

Biserica din Mileștii Noi a 
fost construită acum 14 ani și 
împodobită din jertfa creștinilor din 
satele învecinate.

PRIMĂRIA CAPITALEI ÎN ROLUL LUI 
MOȘ CRĂCIUN

O ICOANĂ RARĂ A SFÂNTULUI 
GHEORGHE, DESCOPERITĂ LA MUZEUL 

NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE

A FOST MISTUITĂ DE FOC BISERICA 
DIN S. MILEȘTII NOI,  IALOVENI

Așa arată în prezent biserica din Mileștii 
Noi, după dezastruosul incediu din 4 ianuarie 
2008
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Din an în an odată cu urătorii vestim 
la fereastra sufl etelor evlavioșilor noștri 
moldoveni și ai bunilor gospodari, mesajul 
bucuriei fără de margini pe care o simţim 
mereu în perioada sărbătorilor de iarnă.

În aceste clipe de trăire cu emoţii 
ne căutăm unii pe alţii, ni-i apropiem 
sufl etește mai mult pe cei ce ne sunt dragi 
și ne regăsim întăriţi laolaltă cu cei mai 
triști ca noi prin gesturi de frăţietate și 
ajutor creștinesc.

Dar mai presus de eforturile 
de apropiere ca oameni ne reunește 
Dumnezeu, care în fi ecare an ne trimite 
pe Fiul Său atât de aproape într-o peșteră 
modestă și sărăcăcioasă. Timp de două 
milenii poporul nostru s-a acomodat 
cu această modestie, renăscând bogate 
colinde, cântece de stea și frumoase tradiţii 
intrate cu fi or și sfi nţenie în patrimoniul 
nostru sacru. De două mii de ani se aprinde 
lumina în sărăcăciosul staul al Peșterii din 
Betleem pentru Pruncul Ceresc.

Știm că pe mulţi Sărbătorile de iarnă 
vă afl ă sănătoși și plini de nădejde. Nu 
putem însă uita de copiii triști, descurajaţi 
și înstrăinaţi din cauza lipsurilor, sărăciei și 
bolilor. Pentru acești copii aprinde lumina 
bucuriei în sufl et domnul Ștefan Matei-
Președintele Fundaţiei Internaţionale a 
Invalizilor timp de zece ani în șir cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă, care biruie prin harul 
lor toate obstacolele ce au apărut în calea 
noastră pe parcursul anului și ne oferă noi 
speranţe într-un mâine prosper și fericit.

De la începutul iernii anului 2007, pe 
adresa Moșului de la Fundaţia „F.I.I” au 
venit mii de scrisori. Una dintre acestea a 
impresionat adânc destinatarul, deoarece 
avea indicată la „expeditor” următoarea 
adresă: satul Lozova, raionul Strășeni, 100 
de copii. Și deoarece în baza Statutului 
Fundaţiei „F.I.I”, domnul Președinte îl 
are ca subaltern și pe Moș Crăciun i-a citit 
Domnia Sa conţinutul.

Acești 100 de copii din familii cu o 
situaţie materială precară cunosc faptul 
că, există Moș Crăciun, dar se plâng că 
niciodată n-a venit să le aducă cadouri.  
În fi ecare an au scris scrisori Moșului pe 
diferite adrese, dar n-au avut șansa de a 
primi un răspuns.

În acest an s-au hotărât să facă o 
scrisoare comună și s-o trimită Moșului 
de la Fundaţia „F.I.I” poate acestuia îi va 
fi  milă de ei. Și nu s-au greșit. De astă dată 
au găsit adresa destinatarului potrivit în 
alinarea suferinţei lor.

Sub acest nobil gând a pornit domnul 
Ștefan Matei în postură delicată de Moș 
Crăciun cu desagii plini de dulciuri și 
jucării, cu sufl etul scăldat în bucurie 
și lacrimi de emoţii spre satul Lozova. 
La intrarea în sat Moș Crăciun, Alba ca 
Zăpada și Crăciunel au fost întâmpinaţi 
cu urături de sufl et de către băieţii 
Ansamblului Folcloric din localitate, care 
au urcat oaspeţii într-o sanie împodobită în 
stil de sărbătoare, trasă de un cal năzdrăvan 
cu clopoţei la urechi. Sania a fost condusă 
pe drumurile satului cu acest alai până în 
curtea Liceului „Nestor Vornicescu”.  În 
faţa acestei școli suita a fost întâmpinată 
de o mulţime de copii și locuitori ai 

satului.  În strigătele copiilor și atmosfera 
de sărbătoare creată, Moșul a fost invitat în 
sala de festivităţi.  În momentul întâlnirii 
Moșului cu copiii s-a trăit o scenă marcată 
de emoţii adânci, fi or și lacrimi de bucurie 

pe feţele multor copii, 
dar și părinţi. Pentru toţi 
era de necrezut că se va 
întâmpla minunea în prag de 
sărbători.

În jurul bradului 
copiii au dansat împreună 
cu Moșul. Și așa cum este 
obiceiul din străbuni la 
Lozova, Moș Crăciun a fost 
urat de băieţi, colindat de 
fete, picii i-au spus poezii. 
Alţii au modelat omuleţi 
de zăpadă și au dat răspuns 
la ghicitorile pregătite 
cu mult gust de Cucoana 
Crăciuneasă pentru ei.  
În sfârșit s-a încins o 
sărbătoare de zile mari, care 
a adus multă bucurie și a 
îndulcit toţi copiii veniţi la 

spectacol, deoarece au primit jucării și 
dulciuri pentru seara frumoasă pe care au 
organizat-o.

Dar ce s-a petrecut în continuare...? 
Liniște în sală; luminile s-au stins și pe 
fonul unei frumoase colinde de Crăciun 
în mireasma unei luminări ce emana miros 
de brad, Moș Crăciun a dezvelit un munte 
înalt de cadouri, care a fost clădit cu multă 
dragoste în ajun de către domnul Ștefan 
Matei pentru 100 de micuţi din satul 
Lozova.

Fiecare copil a primit în dar coșuleţul 
cu dulciuri și un pulover. Iar mamele 
care i-au însoţit pe copii la întâlnirea cu 
Moș Crăciun s-au bucurat și ele de un 
dar. Acesta a fost momentul culminant al 
sărbătorii prin care domnul Ștefan Matei a 
încercat să convertească bucuria  pierdută 
de ani a acestor copii amărâţi, făcându-i să 
revină la starea de fericire.

Domnia Sa a încercat astăzi prin 
bunătatea Moșului să împace copiii ce 
se afl au în ceartă cu suferinţa. Și ca un 
ambasador al copiilor marginalizaţi de 
soartă, le-a aprins fl acăra speranţei într-o 
copilărie frumoasă.

Domnul Matei a săvârșit acest gest 
de nobleţe sufl etească anume pentru copii, 
deoarece  copiii sunt viitorul oricărei ţări, 
ei reprezintă viitorul planetei pământ. 

Fie ca Hristos cel născut în Peștera 
Betleemului să binecuvânteze fructuoasa 
activitate pe care o desfășoară domnul 
Ștefan Matei în numele viitorului senin al 
copiilor noștri, iar viaţa sa să fi e împletită 
mereu de dreptate, înţelepciune, curaj, 
cumpătare, blândeţe și frumoase realizări 
în domeniul carităţii. 

La mulţi ani!

ALIONA MOȘNEGUŢU, profesor, 
consilier al Fundaţiei „F.I.I”

La invitaţia revistei pentru copii 
a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe 
Române „Chemarea credinţei”, 
un grup de copii și profesori din 
Centrul Social „Sf. Dumitru” din 
Chișinău au participat la ceremonia 
de premiere a laureaţilor concursului 
„Icoana din sufl etul copiilor”.

Pentru concurs ei au trimis la 
redacţie încă din toamnă un șir de 
lucrări de pictură și sculptură în 
lemn, care au impresionat juriul. 
Astfel unii au devenit laureaţii ai 
celei de-a XV-a ediţii a concursului.

Copiii au fost însoţiţi și de 
profesorii lor: d-l Anatolie Tărnău, 
director al școlii-internat Nr. 2 din 

Chișinău și profesor de prelucrare 
a lemnului, d-ra Victoria Bălăţel, 
profesoară de pictură. Cu o diplomă 
specială a fost decorat Centrul 
Social „Sf. Dumitru”. Elevul 
Stagnii Alexandru a fost menţionat 
cu Premiul Mare, alţi elevi: 
Mărgineanu Elena, Belescu Tatiana, 

Popa Ion au fost 
d e a s e m e n e a 
menţionaţi cu 
premii bănești, 
d i p l o m e , 
cadouri de preţ. 
Întreg grupul 
a plecat cu 
daruri primite 
din partea 
P a t r i a r h i e i 
Române și a 
G u v e r n u l u i 
Român la Palatul 
Patriarhal.  A 
fost o atmosferă 
de vis, îm-
podobit de 
colinde aduse 
din toate colţurile 
României, de la 

Dunăre și până la Munţii Apuseni, 
colindate de copii.

Întreaga excursie a fost o 
binecuvântare de la Dumnezeu, 
Care ne-a dăruit un peisaj unic de 
iarnă adevărată, cu troiene și fulgi 
de nea, care ne-au însoţit pe tot 
parcursul călătoriei, dar nu ne-au 
complicat deloc excursia.

Am avut o excursie nocturnă 
prin Bucureștiul îmbrăcat în straie 
de Crăciun, ne-am închinat în 
Catedrală, mulţumind lui Dumnezeu, 
pentru acest dar frumos.

Mulţumim Excelenţei Sale, 
d-lui Ambasador al României 
în Chișinău,  Filip Teodorescu, 
pentru facilitarea vizei, urându-i 
ani mulţi și fericiţi! Deasemenea 
mulţumim cu plecăciune d-nei Ana 
Gabriela Negulescu, redactorul-
coordonator al revistei „Chemarea 
Credinţei” pentru invitaţia făcută, 
dorindu-i multe bucurii asemenea 
celei dăruite nouă prin purtarea 
de grijă și dragostea cu care ne-a 
tratat.

Tuturor care au contribuit ca 
acest vis al copiilor să se împlinească 
le dorim:

Crăciun Fericit  și Mulţi și 
fericiţi ani de la Domnul!

                                       
Din partea întregului grup, 

Prot. Vasile Ciobanu 

O BUCURIE ÎN AJUN DE CRĂCIUNO CĂLĂTORIE DE VIS

Istoria Centrului „Sf. Dumitru” începe la 15 mai 2003, când biserica 
cu același hram a iniţiat proiectul și a fost susţinută de fundaţia elveţiană 
„Schmitz-Hille-Stiftung”. Pentru activitatea atelierelor s-au procu rat mobilierul, 
echipamentul, materialele necesare, și au fost angajaţi trei profesori-specialiști. 

Scopul principal al Centrului este de a acorda o șansă pentru viitor copiilor 
din familiile defavorizate. Frecventând Centrul, ei au posibilitatea de a obţine 
di ferite deprinderi, de a însuși o profesiune în cele trei ateliere: sculptură în lemn; 
desen și pictură; croitorie și broderie. Pe lângă acestea, aici copiii își fac noi 
prie teni, participă la diferite întâlniri, acţiuni sociale, toto dată fi ind educaţi în 
spiritul valorilor creștine.

Începând cu 15 iulie 2004, cu ajutorul fundaţiei el veţiene „HEKS” au fost 
create posibilităţi lărgite de activitate. S-a mai creat un atelier de tâmplărie, pentru 
care au fost procurate strunguri și mașinile-unelte ne cesare. Actualmente Centrul 
întrunește aproximativ 60 de copii.

În acești ani copiii au obţinut succese remarcabile. Fetiţele-croitorese 
execută atât articole de vestimenta ţie pentru sine, cât și veșminte preoţești, 
cămăși pen tru botez, cadouri etc. Băieţii-lemnari meșteresc di verse obiecte pentru 
bucătărie și de mobilier, rame pentru icoane și tablouri.

Tinerii pictori au creat minunate tablouri ce înfru museţează astăzi multe 
case; au învăţat arta înconde ierii ouălor pascale, arta picturii icoanelor - cu 
bine cuvântarea preotului-paroh Pavel Borșevschi. Sunt multe și interesante 
activităţile din afara Centrului: o excursie la Orheiul Vechi, un picnic în zona 
turistică din s. Costești împreună cu profesorii și părinţii, pe lerinaj la mănăstirile 
Căpriana, Suruceni, Hârjauca, Răciula, Noul Neamţ și Hârbovăţ.

Unul dintre cele mai importante evenimente din viaţa Centrului social a fost 
expoziţia desfășurată în incinta Teatrului „Licurici”, care a avut un răsunet larg 
în mass-media.

Copiii au rămas cu amintiri de neuitat după excur sia efectuată la Alba Iulia, 
România, unde s-au bucu rat de o primire extraordinară, având și un mare suc ces 
prin expoziţia organizată.

*******

Secvenţă de la ceremonia de premiere

Fragment din expoziţia lucrărilor copiilor 
de la centru social “Sf. Dumitru”

Moș Crăciun a venit la copiii din Lozova, Strășeni
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CALENDAR 
ORTODOX

IANUARIE

1 L (14.01) Tăierea-împreur cea 
după trup a Domnului nostru Iisus 
Hristos; cel între sfi nţi Părintele
nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul 
Cezareii Capadochiei.
2 Mţ (15.01) Cel între sfi nţi Părintele
nostru Silvestru, papa Romei și
Serghie.
3 Mc (16.01) Sf. Proroc Maleahi; Sf.
Mc. Gordie.
4 J (17.01) Soborul Sfi nţilor 70 de
Apostoli; Cuviosul Părintele nostru
Teoctist, iegumenul de la Kuciumia
Sicheliei.
5 V (18.01) Sfi nţii Mucenici Teopempt 
și Teona; Cuvioasa Sinclitichia.
Ajunul Botezului Domnului.
6 S (19.01) Botezul Domnului și 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
7 D (20.01) Soborul 
Sfântului slăvitului proroc 
înaintemergătorului și Botezătorului 
Ioan.
8 L (21.01) Dupăprăznuirea
Botezului Domnului; Cuvioșii
Părinţii noștri Gheorghe Hozevitul,
Emilian Mărturisitorul; Cuvioasa
Maica noastră Domnica.
9 Mţ (22.01) Sfântul Mucenic
Polieuct; Cuviosul Eustratie.
10 Mc (23.01) Cei între sfi nţi
Părintele nostru Grigore, episcopul
Nisei; Cuvioșii Dometian, episcopul
Meletinei și Marchia, preotul.
11 J (24.01) Cuviosul Părintele
nostru Teodosie, începătorul vieţii
călugărești de obște.
12 V (25.01) Sfi ntele Muceniţe
Tatiana diaconiţa și Eutasia.
13 S (26.01) Sfi nţii Mucenici Ermil
și Stratonic.
14 D (27.01) Cuvioșii Părinţii noștri 
cei uciși în Sinai și Rait. Odovania 
praznicului Botezului Domnului.
15 L(28.01) Cuvioșii Părinţii noștri 
Pavel Tebeul și Ioan Colibașul.
16 Mţ (29.01) Cinstirea lanţului
Sfântului Apostol Petru; Sfi nţii
Mucenici Spevsip și cei împreună
cu el.
17 Mc (30.01) Cuviosul Părintele
nostru Antonie cel Mare.
18 J (31.01) Sfi nţii arhiepiscopi ai
Alexandriei Atanasie și Chiril.
19 V (1.02) Cuvioșii Părinţii noștri
Macarie Egipteanul, Arsenie și
Marcu.
20 S (2.02) Cuviosul Eftimie cel
Mare.
21 D (3.02) Cuviosul Maxim 
Mărturisitorul; Sfi nţii Mucenici 
Neofi t,  vghenie, Candil, Valerian
și Achila.
22 L (4.02) Sfântul Apostol Timotei;
Cuviosul Mucenic Anastasie Persul.
23 Mţ (5.02) Sfi nţii Mucenici Clement 
episcopul Anchirei și Agatanghel.
24 Mc (6.02) Cuvioasa Xenia;
Sfântul Mucenic Vavila.
25 J (7.02) Sfântul Grigore de
Dumnezeu cuvântătorul, patriarhul
Constantinopolului; Cuviosul Puplie.
26 V (8.02) Cuviosul Xenofont, soţia
sa Maria și fi  i lor Arcadie și Ioan.
27 S (9.02) Aducerea moaștelor Sf.
Ioan Gură de Aur.
28 D (10.02) Cuvioșii Efrem Sirul, 
Paladie și Iacob.
29 L (11.02) Aducerea moaștelor 
Sf. Mucenic Ignatie, purtătorul de
Dumnezeu.
30 Mţ (12.02) Sfi  nţii Trei Ierarhi
Vasile cel Mare, Grigore de
Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gură
de Aur; Sf. Mucenic Ipolit, papa
Romei.
31 Mc (13.02) Sfi  nţii Doctori și
făcători de minuni fără de arginţi
Chir și Ioan.

 POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI 
PĂRINTELUI NOSTRU GRIGORIE 
(GRIGORE), EPISCOPUL NISSEI
10/24 Ianuarie
Acest Sfânt părinte a fost frate cu Sfântul Vasile cel Mare și a strălucit prin cunoștinţa 

fi lozofi ei și prin râvna pentru credinţa ortodoxă; drept aceea a fost și apărător al Bisericii lui 
Hristos. Că mergând la Constantinopol, împreună cu cei care se adunau la Sinodul al doilea 
Ecumenic, ca să lupte împotriva eresurilor păgâne, Grigorie s-a dovedit apărător neîntrecut 
al dreptei credinţe, biruind pe potrivnici prin puterea cuvintelor și prin dovezi din Scriptură. 
Grigorie străbătuse toată știinţa fi lozofi că și a bunei vieţuiri și de aceea avea putere cu 
aceste două arme. Păstorindu-și turma cu înţelepciune și cu evlavie și, ajungând la bătrâneţe 
frumoasă, a adormit și s-a mutat la Domnul. Ca înfăţișare Grigorie era întru totul asemănător 
fratelui său Vasile, afară de cărunteţe, și avea o faţă puţin mai vesela decât a acestuia.

POMENIREA PREACUVIOSULUI 
PĂRINTELUI NOSTRU IOAN CEL SĂRAC 

PENTRU HRISTOS, CARE S-A MAI 
NUMIT ȘI COLIBAȘUL

15/29 Ianuarie
Acesta era de fel din Constantinopol și era fi ul lui Eutropie senatorul și al Teodorei. De mic copil 

a plecat din școala unde învăţa carte, fără știrea părinţilor și a învăţătorilor, în tovărășia unui călugăr, și 
s-a dus în Mănăstirea Achimiţilor, adică a neadormiţilor, unde s-a făcut călugăr, petrecând întru multe 
nevoinţe. Dar vicleanul diavol l-a îmboldit cu dorul părinţilor și atunci, cu voia egumenului mănăstirii 
și a fraţilor, s-a dus la casa părintească îmbrăcat în rasă. Dar nu s-a făcut cunoscut cine este, ci locuia în 
rugăciune și în lipsuri, într-o colibă mică lângă poarta casei părintești, batjocorit de slugi și uitându-se 
la părinţii săi, care treceau pe lângă el îmbrăcaţi în podoabe lumești, fără să știe că el este fi ul lor. Când 
a fost să moară, a chemat pe maica sa, care l-a cunoscut după Evanghelia ferecată în aur, dată lui de 
părinţi pe când era în școală. Și așa și-a dat sufl etul în mâinile lui Dumnezeu.

9/22  ianuarie
Acest cuvios părinte a fost din satul 

cu numele Vitiani, așezat în ţinutul Tarsiei, 
din ţara optimaţilor; părinţii lui se numeau 
Gheorghe și Megheta: și aveau multă avere. 
Fiind bine crescut și învăţat de părinţii săi, 
când a împlinit vârsta de douăzeci de ani, 
a fost cuprins de dragostea dumnezeiască. 
Pentru aceasta, lăsându-și părinţii, s-a 
retras în muntele Olimpului și s-a dus la 
Mănăstirea Avgarilor în care străluceau 
prin sihăstrie și viaţa îmbunătăţită Grigorie 
și Vasilie, unchii săi după mamă. Fiind 
primit de unchii săi, Evstratie a fost tuns 
în monahism. Deci dobândind ceea ce-
și dorise, slujea tuturor fraţilor cu inima 
bucuroasă și cu smerită cugetare; nu 
era stăpânit de nici un gând lumesc; nu 
avea decât o haină de păr și o pătură, pe 
care se culca, acolo unde găsea loc să se 
odihnească puţin, căci nu avea loc anumit 
pentru somn. Se spune că, după ce s-a făcut 
monah, n-a dormit niciodată cu faţa în sus, 
nici pe partea stângă, în cei șaptezeci de 
ani cât a sihăstrit. Săvârșindu-se din viaţa 

egumenul mănăstirii, s-a încredinţat acestui 
mare Evstratie egumenia, pe care a primit-
o, lăsându-se înduplecat de rugămintea 
fraţilor. 

Iar în acel timp, Leon cel cu numele 
de fi ară, adică Armeanul, întorcându-se 
biruitor de la războiul împotriva bulgarilor, 
s-a sculat împotriva evlaviosului împărat 
Mihail Rangavi, Curopalatul, l-a legat, 
l-a lipsit de femeie și de copii, l-a tuns 
călugăr și l-a surghiunit în ostrovul Protis 
de lângă Constantinopol. Nelegiuitul 
acesta, Leon, se silea să înnoiască iarăși 
eresul necinstirii de icoane, care de mulţi 
ani era stins. Atunci toţi creștinii au fugit 
părăsindu-și casele. Atunci și acest cuvios 
Evstratie, la îndemnul marelui Ioanichie, 
cel din Olimp, și-a lăsat mănăstirea și s-a 
dus în patria sa. Iar când Biserica și-a reluat 
strălucirea de mai înainte prin ridicarea și 
cinstirea sfi ntelor icoane, sub împărăţia lui 
Mihail și a Teodorei, în anii 842, atunci 
purtătorii de biruinţă părinţi, întorcându-
se la mănăstirile lor, s-a întors și sfântul 
Evstratie la mănăstirea sa. 

El toata ziua se ostenea cu fraţii, 
la muncile cele trupești, iar noaptea o 
petrecea cu nedormire și cu îngenuncheri. 
Și nu numai aceasta, ci și când se citea și 
se cânta Canonul, fericitul acesta intrând în 
sfântul altar, sta de la început până la sfârșit, 
zicând cu umilinţă întru sine: “Doamne 
miluiește-ne”. Și minunile câte s-au făcut 
de el, nu este cu putinţă să se scrie, fi ind 
foarte multe la număr. Aceste minuni erau 
semn preaadevărat că el a bineplăcut lui 
Dumnezeu. 

Iar când i s-a apropiat sfârșitul, a 
chemat pe toţi ascultători și monahii și le-
a zis: “Fraţilor și părinţilor, vremea vieţii 
mele a luat sfârșit, deci, fi ii mei iubiţi, păziţi 
făgăduinţa sfi ntei schime ce aţi primit, 
știind că lucrurile de faţă sunt vremelnice și 
deșarte, iar cele viitoare sunt veșnice. Deci, 
sârguiţi-vă, fi ii mei, ca să vă învredniciţi 
părţii celor mântuiţi”. Acestea zicând, s-a 
închinat, a înălţat mâinile și ochii către cer 
și a zis: “Doamne, în mâinile Tale pun duhul 
meu”. Și îndată a adormit somnul odihnei. 
A trăit nouăzeci și cinci de ani. 

(începutul în pag. 1)
Prea iubiţii mei fi i sufl etești,
Cel Care în ceruri este slăvit de cetele 

îngerești, sta culcat în iesle ca Prunc înfășat 
în scutece. Maica Sfântă Îl primește și se 
minunează, îngerii nu pot cuprinde taina 
și laudă pe Dumnezeu. Păstorii se închină 
cu smerenie, magii aduc daruri, steaua 
luminează.

Această taină a Nașterii ar fi  rămas 
de nepătruns pentru noi, dar știind că 
“Dumnezeu este iubire” (I Ioan IV, 8) și 
că El este Tatăl nostru al tuturor, ceaţa de 
pe ochii noștri se ridică și putem pătrunde 
cu privirile sufl etului în ceea ce până la o 
vreme era ascuns și pentru îngeri.

Dumnezeu ne-a eliberat din robia 
păcatului și a morţii. Tatăl Ceresc, în 
adâncul înţelepciunii Sale, a hotărât să 
izbăvească omenirea din legătura în care 
era ţinută și să o cheme la părinteasca 
dragoste, ca pe fi ul cel pierdut.

Domnul Hristos, născut într-o peșteră 
rece de piatră și încălzit în ieslea animalelor, 

a trăit în mijlocul unei familii sărace și fără 
să treacă prin școlile vestite ale timpului; a 
copilărit în rând cu toţi copiii Nazaretului; 
a fost prigonit și hulit de preoţii sinagogii 
iudaice, prins și condamnat la moarte 
înjositoare pe cruce, în rând cu tâlharii - 
toate acestea au fost pentru mulţi motive 
de îndoială în dumnezeirea Lui.

Însă, ce importanţă au aceste fapte 
pentru cei care se lasă stăpâniţi de spiritul 
Evangheliei, vestită de El lumii? Căci, 
însoţindu-L de la Iordan, unde a spălat 
cu apă păcatul lumii, până la Golgota, 
unde a răscumpărat pe om din păcat prin 
scump Sângele Lui, ne simţim copleșiţi de 
dragostea faţă de lume a Celui ce a fost cu 
adevărat Fiul lui Dumnezeu.

Dreptmăritori creștini,
“Si cum n-am ascuns nimic din cele 

folositoare, ca să nu vi le vestesc și să nu 
vă învăţ” (Fapte XX, 20), în această zi de 
praznic al păcii și al înnoirii duhovnicești, 
vă îndemn fi erbinte să păstram în Sfânta 
noastră Biserică “unitatea Duhului, întru 

legătura păcii” (Efeseni IV, 3).
Mulţumind lui Dumnezeu că ne-a 

învrednicit de a sărbători în pace luminatul 
praznic de astăzi, mă rog Lui să vă ajute 
a săvârși numai ceea ce este bineplăcut 
înaintea Lui, ca “Pacea și dragostea să se 
înmulţească” (Iuda I, 2).

Bunul Dumnezeu să vă dăruiască a 
petrece Sfi ntele Sărbători cu sănătate și cu 
voie bună. Anul care vine să fi e un an de 
pace, de belșug și de bunăvoire pentru ţara 
noastră și pentru toată omenirea.

“Domnul păcii să vă dăruiască vouă 
pace totdeauna și în tot chipul! Domnul fi e 
cu voi cu toţi!” (II Tesaloniceni III, 16).

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu al 
Sau har și cu a Sa iubire de oameni! 

La Mulţi Ani! 
+ VLADIMIR 

Mitropolitul Chișinăului și al întregii 
Moldove

Nașterea Domnului 2007-2008
Chișinău

PASTORALĂ  LA NAȘTEREA DOMNULUI 

POMENIREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU 
EUSTRATIE, FĂCĂTORUL DE MINUNI
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Fiecare ţară are tradiţiile ei atunci 

când vine vorba de Sărbătoarea 
Crăciunului. Astfel, în Germania, 
Christklots reprezintă obiceiul de 
a arde un butuc toata noaptea de 
Crăciun, care se crede că ar apăra 
casa de hoţi și de nenorociri tot 
restul anului. În Elveţia, acest butuc 
este cunoscut sub numele de Buche 
de Noel, iar în Anglia, Yule Iog. 
Ieslea cu pruncul Iisus și magi în 
mărime naturală sunt expuși în multe 
dintre bisericile catolice. în Austria, 
cete de copii străbat străzile colindând 
pe la ferestre. Piaţa de Crăciun din Viena 
este atracţia principală a Sărbătorilor, 
deși Crăciunul este celebrat de obicei 
acasă, cu o masă festivă și cadouri. 
În ceea ce privește cadourile, danezii 
au o modalitate mai puţin întâlnită de 
a le împărţi, se adună toţi ai casei în 
jurul bradului și cel mai vârstnic ia 
un cadou pe care-l dă unei persoane 
alese dinainte, care la rândul ei îl dă 
unei alteia și așa mai departe, până 
când toţi membrii familiei primesc 
cadoul așteptat. În Norvegia, cadourile 
nu se fac oricum. Ele sunt ascunse 
de către cei care le dăruiesc într-
un sac cu paie, care este apoi legat 
deasupra ușii destinatarului. Când 
acesta deschide ușa, se va trezi cu ele 
în cap, spre deliciul asistenţei, care se 
aruncă asupra sacului, îl desfac și când 
găsesc surprizele, se îmbrăţișează și-și 
adresează urări de bine.

Încă dinainte de Reforma din 
secolele XVI-XVII Crăciunul și Anul 
Nou erau sărbători foarte populare și 
iubite în Scoţia de către toată lumea, 
iar majoritatea obiceiurilor de astăzi se 
păstrează de atunci. 

 Crăciunul este numit în Scoţia 
YULETIDE, nume care provine de 
la scandinavi, pentru care Yultid era 
festivalul care avea loc în cea de a 
12-a luna a anului, fi ind cel de al 12-
lea nume al lui Odin, despre care se 
spunea ca revine pe pământ în luna 
Decembrie, deghizat. Acesta ar fi  
stat alături de petrecăreţi, lângă foc, 
ascultându-le cântecele, lăsând în dar 
pâine sau bănuţi. 

 Crăciunul era cunoscut și sub 
numele de Nollaig Beag, o traducere 
aproximativa fi ind Micul Crăciun. 
Tradiţia cerea ca Nașterea Domnului 
să fi e sărbătorită cu tot fastul și 
solemnitatea necesare, iar sărbătoarea 
începea câteva zile mai târziu, 
continuând până la Anul Nou. Cu toate 
acestea, unii cercetători consideră că 

etimologia termenului provine din 
francezul “Homme est ne”, de unde 
varianta Hogmanay. 

Dar Reforma avea să schimbe 
totul, mergând până la a-i condamna 
pe brutarii care făceau prăjiturile 
pentru Yuletide. Aceștia, mai ales după 
1583, puteau fi  amendaţi, dar amenda 
era mai mică dacă acceptau sa dea lista 
clienţilor. În 1638 s-a încercat chiar 
interzicerea sărbătorii Yuletide, în 
urma unei hotărâri a Adunării Generale 
din Edinburgh. Nu a durat însă prea 
mult, pentru că odată cu Restaurarea 
Monarhiei, și Crăciunul a început să fi e 
din nou sărbătorit, în pofi da opoziţiei 

unora dintre guvernatori. 
Tradiţii și obiceiuri de Crăciun în 

Scoţia 
Black Bun este o prăjitură cu multe 

fructe, condimente și whisky, o reţetă 
veche de secole și foarte populară, 
fi ind inspirată de vechile Sun Cakes. 
Acestea erau de forma rotundă, cu o 
gaura în mijloc și linii simetrice, care 
aminteau de razele Soarelui. 

Potrivit unei tradiţii ancestrale, 
roiurile de albine ies din stupi în 
dimineaţa de Crăciun, călătoresc puţin 
prin împrejurimi, pentru a reveni la 
scurt timp după aceea. Chiar dacă nici 
un scoţian nu a oferit vreo explicaţie 
solidă, se spune că albinele vin să se 
bucure de sărbătoare și să vadă cum 
petrec oamenii cu aceasta ocazie 
specială, pentru a reveni ulterior în 
căsuţele lor. 

Dar Crăciunul este și un moment 
bun pentru ghicirea viitorului, chiar 
dacă aceste tradiţii nu sunt prea bine 
văzute de Biserica, fi ind inspirate de 
practicile păgâne.  

Alt obicei este arderea Iernii Vechi, 
numită popular Cailleach. O bucată de 
lemn, aleasă sau sculptată pentru a 
reprezenta, fi e și grosolan, chipul unei 
femei bătrâne, este arsă într-un foc 
zdravăn, întreaga familie adunându-
se în jur. Astfel este ars tot ghinionul 
anului care se incheie, precum și 
certurile și dușmăniile, pentru a începe 
un an nou și fericit. 

Se mai  păstrează și tradiţia 
Candlemas Bull, potrivit căreia în 
dimineaţa zilei de 2 februarie, când 
se sărbătorește Candlemas, un bivol 
străbate cerul, sub forma unui nor. 
În funcţie de dimensiunile, culoarea 
și direcţia în care acesta se mișcă, se 
poate afl a cum va fi  anul care vine. 
Dacă norul merge spre răsărit va fi  
un an bun, dar dacă merge spre sud 
recolta va fi  săracă. 

La fel ca în Irlanda și în întreaga 
cultură celtică, s-a păstrat și în Scoţia 

tradiţia de a aprinde de 
Crăciun o lumânare pentru 
a ajuta un străin să își 
găsească drumul. Tot în 
Scoţia se sărbătorește și 
Oidche Choinnle, sau 
Noaptea Lumânărilor, 
când la ferestre se pun mai 
multe lumânări, pentru 
Sfânta Familie. Negustorii 
obișnuiesc să dăruiască 
lumânări tradiţionale 
cumpărătorilor, ca un 
simbol al norocului și 
păcii. 

Se spune și că este 
bine ca în dimineaţa 

Anului Nou un străin să intre în casă, 
pentru că aduce noroc, cu o condiţie 
- să nu aibă părul deschis la culoare. 
Sau, dacă îl are, să poarte numele de 
Andrew, sfântul patron al Scoţiei. În 
trecut se consideră de rău augur dacă 
primul intrat în casă, în anul nou, era 
o femeie. Oaspetele trebuie să facă un 
dar, de la băutură și mâncare la lemn 
pentru foc, care trebuie împărţit între 
cei prezenţi. Lemnele sunt puse pe foc 
în prezenţa oaspetelui, gest însoţit de 
urări. Astăzi în locul lemnului de foc se 
aduce o bucăţică de cărbune sau lemn 
lăcuit, păstrat ca ornament tot anul. 

Începând cu noaptea de 23 spre 24 
Decembrie, de la miezul nopţii și până la 
revărsatul zorilor uliţele satelor  răsună de 
glasul micilor colindători. În orașe întâlnim  
colindători odată cu lăsarea serii și până în 
miez de  noapte. Cu traista după gât, cu băţul 
în mână și căciula  pe urechi, colindătorii merg 
din imobil în imobil și striga la  ferestrele 
luminate: 

“Buna dimineaţa la Moș Ajun, Ne daţi ori 
nu ne daţi”, și  dacă cei din imobil le deschid 
ușa spre a le împărţi  colindeţi, încep să cânte 
mai departe: 

“Am venit și noi odată  
La un an cu sănătate, 
Și la anul să venim 
Sănătoși să vă găsim. 
Ne daţi, ne daţi, 
Ori nu ne daţi” 

Cu această ocazie gazda le împarte 
colindeţe: covrigi, nuci, mere, colăcei de 
faină frământaţi și copţi chiar în acea seară 
a Ajunului.

  În ajunul Crăciunului, ca și în ajunul 
Anului Nou în toate provinciile românești, 
copiii formează grupuri și pornesc  pe la 
casele gospodarilor cântând cântece ce au 
refrenuri  ca: “Florile dalbe”, “Lerui ler”, 
“Ziurel de ziua”,  ori “Valerim” și “Veler 
Doamne”. 

În afară de seara mare a colindelor se mai 
colindă și în  seara Sfântului Vasile, paralel cu 
Plugușorul sau Uratul. 

Sub numele de colind și colindat trebuie 
să înţelegem  vechiul obicei pe care-l întâlnim 
în sărbătorile  susmenţionate când copiii, ca 
și fl ăcăii satelor, merg din  imobil în imobil, 
cântând pentru a ura sănătate și bucurie 
gazdelor ce-i asculta, de la care primesc daruri 
(colindeţe) în bani sau în natură: nuci, covrigi, 
mere, colaci, etc. 

 Colindele sunt de doua feluri: religioase 
și laice. Cele religioase au origine literara, iar 
subiectele lor se refera de cele mai multe ori 
la Iisus. Colindele profane (sau lumești) au un 
caracter liric, și de multe ori sunt adaptate de 
colindători la situaţia celor în faţă cărora le 
cânta. 

Astfel exista:
Colindele Domnului (În drum spre 

Vitleim, Nașterea Domnului, Vestirea 
Păstorilor, Închinarea Păstorilor, Pornirea 
Magilor după stea, Închinarea Magilor, 
Tăierea Pruncilor, Numele Domnului, 
Patimile Domnului, Răstignirea, Coborât-a 
de pe Cruce); 

Colindele Sfi nţilor (Colindul Crăciunului, 
Sf. Vasile, Sf. Nicolae, Sf. Ion, etc.); Colindele 
Omului (Colind de copil mic, de fata mare, 
de fl ăcău, colindul omului bogat și milostiv, 
colind de preot, de cioban, de vânător, de 
pescar, de marinară, colind de viteaz, de 
familie, de însurăţel, etc.) 

 Creatorii acestor producţii populare 
sunt diferiţi, după cum diferit este și felul 

colindului: 
pentru cele religioase de nuanţă creștină 

putem socoti că făuritorii sunt preoţii, 
călugării și cântăreţii bisericești, dascălii 
și diacii, fi indcă ei erau cunoscători ai 
Evangheliilor și ai Vieţilor Sfi nţilor.

Cât privește pe cele profane, ca autori 
defi nim pe anonimii creatori talentaţi care au 
făurit poezia populară. 

Peste aceasta creaţie iniţiala s-a suprapus 
prelucrarea veac de veac și an de an a 
obiceiurile și datinile strămoșești. 

În unele locuri în noaptea Crăcinului 
putem întâlni și cântarea religioasă cunoscuta 
sub numele de Vicleimul sau Irozii, la care 
participau copiii. 

Această dramă religioasă ne înfăţișează 
misterul Nașterii Domnului în toate fazele 
sale. Personajele dramei sunt  Irod și ceata 
sa de Vicleim, un ofi ţer și soldaţi îmbrăcaţi 
în portul ostașilor români, trei crai sau magi: 
Melchior, Baltazar și Gaspar, un cioban, un 
prunc și în unele părţi o paiaţă. 

Vicleimul apare la noi pe la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea. Originea lui este 
apuseană și se leagă de misterul celor trei 
magi ai evului mediu. Introdus de timpuriu 
în Germania și Ungaria, a pătruns la noi prin 
sașii din Transilvania. 

Din prima forma a Vicleimului, 
prezentarea magilor și dialogul lor, s-au 
dezvoltat pe rând, prin activitatea micilor 
cărturari, trei tipuri principale, în cele trei 
mari ţinuturi: Muntenia, Moldova și Ardeal. 
Alături de partea religioasă a Irozilor, s-a 
dezvoltat mult timp, poate chiar și astăzi, 
partea profană, jocul păpușilor. 

 Într-o cutie purtată de doi băieţi este 
înfăţișată grădina lui Irod și o parte din 
maketul orașului. Moș Ionică, îngrijitorul 
curţii și o paiaţa dau naștere la o serie de scene 
care satirizează obiceiuri și sunt ridiculizaţi 
hoţii, fricoșii ori femeile ce se sulemenesc. 
Datând din vechime, teatrul păpușilor a 
fost o petrecere plăcută chiar în palatele 
Domnitorilor ţării.

De la Crăciun și pană la Bobotează copiii 
umblau cu steaua, un obicei vechi ce se 
întâlnește la toate popoarele creștine. 

Acest obicei vrea să amintească steaua 
care a vestit nașterea lui Iisus și i-a călăuzit pe 
cei trei magi. Cântecele despre stea provin din 
surse diferite: unele din literatura bizantină 
ortodoxă, altele din literatura latina medievală 
a Bisericii Catolice, câteva din literatura de 
nuanţă Calvină și multe din ele, chiar din 
tradiţiile locale. 

 Micul cor al stelarilor, care intră în imobil 
în zilele Crăciunului, cântă versuri religiose 
despre nașterea lui Iisus: “Steaua sus răsare”; 
“În orașul Vitleem”; “Trei crai de la est” ș.a.

CU MOȘ CRĂCIUN PRIN LUME
OBICEIURI DE CRĂCIUN

COLINDELE

VICLEIMUL 

STEAUA 
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L-au găsit vinovat. Vinovat 
că a iubit tricolorul. Vinovat că în 
Basarabia anului 1940, în vârtejul unor 
vremuri tulburi, a ales să lupte pentru 
tricolor, pentru o Românie care ar fi  
putut fi  iarăși Mare. Se numește Oleg 
Frunză și este cel din urmă rămas în 
viaţă dintre luptătorii grupării orheiene 
“Majadahonda”. În “anul blestemat” 
care a curs între raptul Basarabiei, 
prin tratatul Ribentropp – Molotov, și 
eliberarea ei, o dată cu trecerea Prutului 
de către armata română, în vara lui 
1941, dubele bolșevicilor (“corbii 
negri”, cum li se mai spunea) opreau 
la porţile românilor adevăraţi, pentru 
a-i ridica și a-i trimite în Siberia.  

În acel an de groază, printre aceia 
care au păstrat vie fi inţa neamului s-au 
afl at și tinerii orheieni. Erau elevi (sau 
foști elevi) ai Liceului “Vasile Lupu” 
și ai școlii de fete “Doamna Maria”. 
Alături de ei se afl au profesorii 
Dumitru Munteanu și Maria Majaru. 
Într-o noapte de octombrie, în pădurea 
de la marginea Orheiului au depus 
jurământ de credinţă pe steagul 
tricolor. Fiecare dintre ei a sărutat 
drapelul și și-a pus semnătura. Aveau 
un ziar, pe care l-au numit “Cu fruntea 
sus!”. Tipăreau afi șe și își scriau 
proclamaţiile pe zidurile orașului: 
“Nu credeţi ocupanţilor bolșevici!”, 
“Căraţi-vă acasă, barbarilor!”, “Moarte 
ocupanţilor staliniști!”

Gruparea Majadahonda și-a luat 
numele după cel al orașului spaniol, 
unde voluntarii basarabeni luptaseră 
între anii 1937 și 1938, iar printre cei 
care susţineau activităţile “ilegaliste” 
ale tinerilor s-a afl at și primarul 
orașului, Vasile Mahu, fost profesor 
și director al liceului. Oleg Frunză 
– pe care l-am regăsit la Bacău după 
zece ani de la ultimul nostru dialog 
– își amintește: “Fusesem elev la 
Liceul Militar “Regele Ferdinand” 
din Chișinău, până în 1940. Atunci, 
liceul s-a refugiat în ţară, dar eu, 
fi ind basarabean, am rămas. Tata m-a 
înscris mai departe la Liceul “Vasile 
Lupu”. Despre Majadahonda ne spune: 
“Tot ceea ce făcea organizaţia era în 
folosul comunităţii românești. De 
exemplu, a fost fotografi at aeroportul 
de la Ciocâlteni, iar imaginile au fost 
predate peste Prut armatei române. 
Tot ceea ce ne doream erau venirea 
românilor și eliberarea Basarabiei”.

CRĂCIUN CU TRICOLOR

 În săptămâna de dinainte de 
Crăciunul anului 1940, Anatol 
Gumă, președintele organizaţiei 
Majadahonda, a propus o acţiune 
importantă chiar în noaptea cea sfântă 
a Nașterii Domnului. Pe geamurile 
Școlii Medii din Orhei au fost lipite 
afi șe anticomuniste. Apoi a fost 
arborat tricolorul pe trei dintre cele 
mai importante clădiri din oraș: pe 
imobilul care adăpostea sediul NKVD-
ului, pe clădirea fostei prefecturi, unde 

se afl ă acum sediul Comitetului de 
Partid Bolșevic, și la Primărie. S-au 
format trei grupe de acţiune și o grupă 
de rezervă. Au coborât “cârpa” roșie a 
sovieticilor și au înălţat steagul tricolor. 
“Am urcat pe scara de incendiu a casei 
doctorului Coteanu”, își amintește 
Oleg Frunză aventura acelei nopţi. 
“De acolo nu ne-a fost greu să punem 
drapelul nostru. Dimineaţa am ieșit să 
vedem reacţiile oamenilor. Nu le venea 
să creadă ceea ce vedeau”. Autorităţile 
bolșevice au intrat în alertă. Chiar 
șeful secţiei judeţene de securitate, 
Gavril Goldenberg, a condus ancheta 
pentru depistarea “elementelor rebele 
antisovietice”. “Ne-au luat, ne-au 
bătut, dar nu am recunoscut și nu ne-
am pârât unii pe alţii. Poate până la 
urmă am fi  făcut-o, dar a venit războiul 
și am fost mutaţi în Kazan…” 

Anatol Gumă, conducătorul 
mișcării, avea să declare – declaraţie 
consemnată în dosarul penal ce i 
s-a instrumentat – “Lupt împotriva 
regimului de ocupaţie, care ne-a furat 
libertatea, din convingere și am un 
scop bine determinat: reîntregirea cu 
Ţara Mamă, discreditarea regimului 
stabilit în Basarabia”. Și încheia cu 
cuvintele: “Sunt tânăr și iubesc viaţa 
și libertatea. Oricine la 19 ani iubește 
viaţa și luptă pentru ea”. 

EXECUTAŢI CĂND S-A TRECUT 
PRUTUL

Din ianuarie până în iunie 1941, 
anchetatorii sovietici au încercat să 
strângă probe împotriva tinerilor 
patrioţi orheieni. Autorităţile 
anunţaseră că “organizaţia naţionalistă 
contrarevoluţionară, teroristă” a 
tineretului studios din Orhei a fost 
lichidată. Probabil ar mai fi  fost multe 
luni de anchetă, dacă la 22 iunie 1941 
Antonescu nu ar fi  spus: “Vă ordon, 
treceţi Prutul!”. Bolșevicii au intrat în 
panică și în noaptea de 23 spre 24 iunie, 
un tribunal militar detașat special de la 
Odesa, la Chișinău, a judecat în grabă 
toate dosarele. Cei care împliniseră 18 
ani au fost executaţi pe loc. Ceilalţi 
– între care și Oleg Frunză – au fost 
trimiși în lagăr, cu pedepse între 10 și 
25 de ani. “După proces, când am fost 
evacuaţi în Kazan, pușcăria se afl a în 
vestita catedrală a Fecioarei Maria, iar 
celula mea era chiar încăperea unde 
fusese înainte altarul”[...]

A fost în Siberia 15 ani și e ultimul 
dintre membrii Majadahondei care 
mai este în viaţă. “Am rezistat pentru 
că trecusem prin școala militară, eram 
obișnuit cu mizeriile gradaţilor. Am 
supravieţuit și pentru că am învăţat 
rusește, citindu-l pe Lermontov”, ne 
spune. A avut curajul să-și întemeieze 
o familie, iar când i s-a dat voie să 
părăsească lagărul a ales să vină în 
România. În ţara pentru care luptase.

Petru Bunăcale, istoric

Apar și în Basarabia cărţi care, 
producând un impact deosebit de puternic 
asupra cititorului, îl purifi că. Una dintre ele 
este „Cruci răsturnate de regim. Mănăstirea 
Răciula. 1959” scrisă de Vladimir Beșleagă 
și tipărită la Editura Prut Internaţional 
în seria Clio. Autorul ne propune să ne 
întoarcem în timp, în atmosfera ateismului 
agresiv de după cel de-al doilea război 
mondial, prezentându-ne metodele barbare 
prin care puterea bolșevică a atacat credinţa, 
valorile creștine, închizând și distrugând 
sute de biserici, mănăstiri, locașuri sfi nte.

După cum precizează istoricul Ion 
Negrei în prefaţa la carte, în octombrie 
1958, C.C. al P.C.U.S. a adoptat hotărârea 
”Cu privire la unele neajunsuri în activitatea 
ateistă”, care a constituit semnalul de 
distrugere a bisericilor și mănăstirilor 
ce mai rămăseseră pe întregul cuprins 
al Uniunii Sovietice. În 1959, conform 

unei hotărâri a autorităţilor comuniste, 
în R.S.S. Moldovenească au fost închise 
zece mănăstiri. Tot zece mănăstiri au fost 
lichidate în primii ani postbelici.

Scriitorul Vladimir Beșleagă a 
urmărit, pe baza documentelor de arhivă 
și mărturiilor unor participanţi la tristele 
evenimente, procedeele aplicate de „mașina 
bolșevică de opresiune, care a pus la cale 
acţiuni mârșave, în scopul  dezrădăcinării  
totale a credinţei din sufl etele creștinilor, 
spre a transforma noile generaţii în indivizi 
fără viaţă spirituală și conștiinţă naţională, 
într-o masă amorfă, aptă doar de a robi până 
la extenuare pentru aberantele idealuri ale 
totalitarismului”.

Calităţile de prozator și publicist ale 
lui Vladimir Beșleagă se îmbină în acest 

volum cutremurător despre ofensiva asupra 
credincioșilor, clerului și călugărilor patrioţi. 
În partea a doua a cărţii e reconstituită 
rebeliunea credincioșilor din satul Răciula 

(Călărași) și din satele învecinate care în 
vara anului 1959, de Duminica Mare, au 
sărit să apere mănăstirea de maici Răciula, 
sfi nţită în 1860. Răscoala (23 iunie – 2 
iulie 1959) a fost înăbușită până la urmă 
de miliţie, de forţele de represiune și de 
reprezentanţii puterii, care au împroșcat cu 
gloanţe mulţimea răzvrătită.

Lupta decisivă s-a dat pe 1 iulie 1959 între 
grupul de bărbaţi cu furcile și tinerii cu bâtele, 
pe de o parte, și miliţienii care, pomenindu-se 
sub ploaia de pietre și sub coarnele furcilor, 
au deschis foc asupra apărătorilor bisericii și 
mănăstirii. Participanţii la „răzmeriţă” au fost 

aspru pedepsiţi. Astfel, deși nevinovaţi, cu 
dosare fabricate, Ilarion Mocreac și Simion 
Mocanu au fost condamnaţi la câte 15 ani 
privaţiune de libertate, Vasile Pricinoc – la 
10 ani privaţiune de libertate, Vasile Poiană 
a stat în închisoare 8 ani, Diomid Mladan 
și Dionisie Daniţă – câte 6 ani, Mihail 
Tcaci și Roman Benderschi – câte 4 ani.
Maica Nadejda Popa, care a rămas în noaptea 
de 1 spre 2 iulie în biserică și s-a rugat 
până în zori, a fost arestată de miliţieni. 
Ea a stat la închisoare 3 ani, apoi a murit.
Volumul lui Vladimir Beșleagă îi scoate 
din uitare pe acești oameni cu demnitate 
și cu vocaţia sfi nţeniei. Autorul contribuie 
prin această lucrare excepţională, care 
conţine documente și fotografi i de valoare, 
la dezvăluirea crimelor comise de „regimul 
ruso-sovietic pe teritoriile românești 
ocupate”.

Irina Nechit 

Iată că am ajuns și la a 158-a iarnă de 
când a văzut rampa zilei Cel căruia-i zicem 
Luceafărul poeziei noastre, Împăratul și 
Proletarul ei... Dac-am răsfoi împreună 
cu El fi lele calendarului vieţii sale, ne-ar 
arata pozele părinţilor săi - Raluca Iurașcu 
și Gheorghe Eminovici, ne-ar da numele 
fraţilor săi care, cu părere de rau, s-au stins 
cu toţii din viaţă în împrejurări nefaste.
Nu i-a fost deloc ușor micului Mihai să 
plece din cuibul părintesc la o vârstă atât de 
fragedă. Și totuși, a fost nevoit să se ducă 
la gimnaziul din Cernăuţi să facă carte, 
apoi la liceu. După cum spun colegii, era 
„eminent” la limba română și foarte bun la 
istorie. Șezând în gazdă la profesorul său 
Aron Pumnul, Mihai se-ntâlnește cu scrisul 
naţional și universal, cu „Lepturariul” 
bătrânului dascăl. Atunci când în Cernăuţi 
venise trupa lui Fani Fardini, Eminescu 
dispare odată cu ea. Parcurgem împreună 
cu el drumul spre Brașov, Sibiu, centre 
dezvoltate social-economice și culturale din 
Transilvania. Aceste locuri pentru el erau 
străine, fapt pentru care așterne pe hârtie 
poezia „Din străinătate”. Gândurile îi zboară 
spre Bucovina, acolo unde el visa. „Astfel, 
totdeauna, când gândesc la tine,/ Sufl etul mi-
apasă nouri de suspine...” („La Bucovina”). 
Pierderea lui Aron Pumnul lasă amprente 
adânci în sufl etul tânărului poet. Acum, întâia 
oara l-au văzut colegii vărsând lacrimi de 
durere. „La mormântul lui Aron Pumnul” e 
poemul-simbol ce consemnează stingerea 
profesorului drag. Deseori profesorul drag îi 
povestea lui Mihai despre Transilvania natală. 
Așa că „într-o zi frumoasă de vară îmi făcui 
legăturica, o pusei în vârful băţului și o luai 
la picior pe drumul cel mare împărăţesc...” 
Obiectivul său principal era adunarea de 
material etnofolcloric, de a se-nfrupta din 
crezul în unitatea românilor de pretutindeni. 
Îl afl am pe rând la Sibiu, Timișoara, Arad. 
În urma călătoriilor, de fi ece dată îl găsim 
îmbogăţit cu cărţi și cu o sporită experienţă 
de viaţă.

Un loc aparte în viaţa lui Eminescu îl 
ocupă înscrierea la Universitatea din Viena 
ca student extraordinar, având dreptul să 
asculte disciplinele ce-i plăceau, fără să 
aibă îndatorirea a se supune unui examen. 

Iată ce a constatat Ioan Slavici cu referire 
la acea perioada: „nu făcea deosebire între 
ziuă și noapte: stătea câteodată toată noaptea 
treaz cetind, scriind ori discutând.” Anume 
la Viena Mihai se cunoaște cu frumoasa 
Veronica Micle, dragostea lor durând până la 
sfârșitul vieţii. Cele mai frumoase poezii ei 
le datorează. După 2 ani de muncă îndârjită 
la Viena, revine pe meleagurile copilăriei, îl 
vedem ca participant activ la serbarea de la 
Putna (15-27 august 1841), acest „vis de aur” 
al tânărului de numai 21 de ani. „Frumoase 
zile am petrecut la Putna și nu pot să nu mi 
le reamintesc.” Urmează Universitatea din 
Berlin. Din ţară, Titu Maiorescu începe să se 
intereseze de pregătirea poetului, sugerându-
i susţinerea unui doctorat în fi lozofi e. O 
prietenie de nezdruncinat se-nfi ripa între 
tânărul revizor școlar M. Eminescu (1875) 
și sfătosul din Humulești, pe când primul 
inspecta școlile din Moldova. „Cum venise 
la Iași, pe neașteptate, așa și pleca, grăbit, 
în întâmpinarea altor limanuri, tot atât de 
nedeslușite încă” (din mărturiile lui V. Pogor). 
În amintirea prietenului său, N. Roman, Mihai 
rămâne un adevărat tablou: „Cu trăsăturile 
regulate ale feţei sale cezariene complet 
degajate, cu parul negru, bogat, strălucitor, 
dat pe spate, încadrându-i fruntea lată, cu 
zâmbetu-i imperceptibil încremenit pe buze 
și cu privirea încadrată de nu știu ce tainica 
melancolie... Niciodată nu mi s-a părut mai 
frumos ca atunci...” 

Cei mai romantici ani îi trăiește alături 
de frumoasa Veronica Micle, după moartea 
profesorului Ștefan Micle. Clipe cu noptatece 
plimbări de lună, sub un șir de plopi 
număraţi și ieșiţi fără soţ... Însă... prin 1882 
poetul se îmbolnăvește. „E-o zi frumoasă 
de primăvară afară și mi-e dor de tine și 
sunt trist, atât de trist și de nervos, atât de 
obosit și sufl etește atât de bolnav, încât simt 
trebuinţa de a scăpa de întristarea aceasta 
scriindu-i sufl etului tău, al Veronicuţei mele, 
sufl etului tău dulce și generos, si vesel, care 
o sa-mi dea tot ce face fericit pe Eminescu.”
Nu vreau să mă opresc la cei mai grei ani din 
viaţa de mai departe a lui Eminescu, ca să nu 
plictisesc cititorii. Știu că a trăit atât, cât i-a fost 
sortit, a scris mult, foarte mult, până la istov. 
Mulţimea poeziilor sale, poemelor, lucrărilor 
în proză, publicistică, operele folclorice, 
cu caracter fi lozofi c etc. ne umplu casa și 
sufl etul nostru. Opera sa e cântată și recitată 
începând cu micii de la grădiniţă și terminând 
cu vârstnicii ce au plete albe în tâmple. 
Privind la opera sa, care a făurit-o într-o viaţă 
de 39 de ani, oricine poate să-și imagineze ce 
ar fi  devenit Eminescu, dacă pronia cerească 
i-ar fi  hărăzit zile lungi, dacă ar fi  putut să 
ajungă la vârsta „in care avântul tinereţii 
și talentul se completează prin maturitatea 
ideilor și experienţa”. (Gr. Ventura)...Dac-
ar trăi azi poetul, n-ar avea timp să se 
îmbolnăvească, deoarece problemele-s mari, 
limba lui se afl ă între scut și sabie, neamul 
lui se afl ă la răscruce de drumuri, ca...
Dragii mei, să punem pe piedestalul de granit, 
din parcul ce-i poartă numele, la ziua lui câte-
o fl oare și să ne lipim fruntea noastră de 
fruntea sa și să-l întrebăm în șoapta ce-l doare 
și cu ce-l putem ajuta.

Maria CUJBA, profesoară de limba și 
literatura română
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“Mărturisesc un botez întru iertarea
păcatelor”

Maslul, sau Eleoungerea, este Taina în care, prin 
rugăciunile preoţilor și prin ungerea cu untdelemn sfi nţit, 
creștinilor bolnavi se împărtășește harul vindecării de boli 
sufl etești și trupești, precum și iertare de păcate.

Sfânta Scriptură prezintă numeroase dovezi despre 
practicarea ei de către Sfi nţii Apostoli. Astfel, Sfântul 
evanghelist Marcu spune: “Și ieșind ei (Apostolii), au 
propovăduit tuturor să se pocăiască. Și scoteau afară demoni 
mulţi și ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi și-i făceau 
sănătoși”(Marcu 6,12-13). La această Taină se referă și alte 
texte (Marcu 16,18; Luca 9,6; Fapte 5,15-16; 19,12 s.a.), 
din care rezultă că ungerea cu untdelemn sfi nţit era o lucrare 
externă, văzută, prin care se împărtășea bolnavilor harul 
vindecător al Duhului Sfânt, ea având caracterul unei Taine 
pe care Apostolii o practicau după porunca Mântuitorului. 
Faptul că Apostolii au practicat timpuriu această Taină, în 
vremea în care Mântuitorul propovăduia Evanghelia Sa, 
dovedește, pe de o parte, că ea a fost probabil instituită drept 
cea dintâi dintre taine, iar pe de altă parte, că ea a fost un 
mijloc prin care Mântuitorul Și-a asociat din bună vreme pe 
Apostoli la acţiunea de ajutorare și slujire a celor suferinzi și 
bolnavi, ceea ce, se pare, o confi rmă și textul: “Și a străbătut 
Iisus toată Galileea...propovăduind Evanghelia împărăţiei și 
tămăduind toată boala și neputinţa ce era în popor”(Matei 
4,23).

Săvârșirea Sf. Maslu s-a stabilit în Biserică din 
practica bisericească. Nu este nici un canon care ar fi  fost 
adoptat la vreun sinod ecumenic sau local și care ar trata 
anumite probleme privitoare la Sf. Maslu. 

Actualul cin al săvârșirii Sf. Maslu are o provenienţă 
destul de târzie, din sec. XVII. Cum se practica mai devreme 
de sec. XIV această Taină e greu de spus.

Din manuscrisele ramase încă din sec. XIV afl ăm că 
Sf. Maslu se Săvârșea în biserică în Timpul Liturghiei. În 
ajun se slujea Vecernia, apoi în ziua administrării Sf. Maslu 
se slujea “agripia”(o slujba specială cu rugăciuni pentru cel 
bolnav, cu 2 canoane speciale și cu sfi nţirea untdelemnului), 
apoi urma Utrenia și Liturghia. La Liturghie după ectenia 
mare ieșeau preoţii și citeau 7 fragmente din  Apostol și 7 
din  Evanghelii (uneori Evangheliile erau diferite pentru 
bărbaţii bolnavii și pentru femeile bolnave). Spre sfârșitul 
Liturghiei, după rugăciunea “Tatăl nostru”, bolnavul era uns 
cu untdelemn sfi nţit. Se pare că după aceasta el primea și 
Sfânta Împărtășanie.

Dar acest mod de administrare a Sf. Maslu era destul 
de incomod, căci nu toţi bolnavii puteau veni la biserică, și 
dacă veneau, nu toţi erau în stare să reziste la o slujbă destul 
de lungă. Astfel modul de administrare a Sf. Maslu a suferit 
unele schimbări, rămânând intactă ideea acestei Taine:

1. Ungerea cu untdelemn se administrează bolnavilor 
de către preoţii Bisericii, în scopul vindecării de boli 
sufl etești și trupești;

2. Această ungere este o Taină, deoarece este 
împreunată cu rugăciune de către preoţi. Fiind făcută în 
numele Domnului, ea aduce vindecare de boli și iertare de 
păcate. 

În decursul secolelor sfi nţii părinţi au susţinut 
importanţa acestei Taine. Astfel, Sf. Simeon din Tesalonic 
spune că: “Sf. Maslu ne este dat ca o Taină Sfântă și ca 
mărturie a milei lui Dumnezeu, i se dă pentru izbăvire și 
curăţare de păcat celui care o primește, pentru însănătoșire 
de boală și pentru sfi nţire. Aceasta ne-a dat-o Iisus Hristos 
Dumnezeul nostru, iar prin El și dumnezeieștii Lui ucenici 
și apostoli”.

Baza juridică și Dogmatică a acestei Taine o găsim în 
Sf. Scriptură. 

“Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii 
Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în 
numele Domnului. Și rugăciunea credinţei va mântui pe cel 
bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi  făcut păcate se vor 
ierta lui” - spune Sf. Apostol Iacov (5,14-15).

Protestanţii și sectanţii refuză să recunoască Maslului 
caracterul de Taină, invocând diferite motive. Astfel, ei 
afi rmă că e vorba numai de o ungere simbolică, pe care 
Apostolii o practicau spre a împărtăși bolnavilor darul 
vindecărilor minunate dat lor de Mântuitor, dar care, de 
altfel, se putea împărtăși și fără ungere, numai cu punerea 
mâinilor (Marcu 16,18) (Trimiterea Apostolilor să predice 
Evanghelia la toată făptura [după Înviere], spunându-le că: 
“Șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vor 
bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile 
și se vor face sănătoși”). Pe lângă aceasta ei mai spun că 
în textul de la Iacov (5,14-15) este vorba fi e de o vindecare 
miraculoasă, datorită darului pe care apostolii îl primiseră de 
la Hristos, fi e de una medicală, care se datorează efectului 
ungerii cu untdelemn.

Aceste afi rmaţii nu sunt juste. Vindecările minunate 
se făceau numai în cazuri rare, de către persoane anume 

înzestrate, care nu erau legate nicidecum de tagma 
preoţească, deoarece cei ce-l primeau erau aleși după 
înţelepciunea lui Dumnezeu cea necuprinsă de minte. Nu 
poate fi  vorba nici de vindecare medicală, deoarece efectul 
acestei ungeri cu untdelemn nu era numai tămăduirea de 
boală, ci și iertarea de păcate, care în nici un caz nu putea fi  
o consecinţă a ungerii cu untdelemn, ci numai a colaborării 
acesteia cu “rugăciunea credinţei”, datorită căreia bolnavul 
primea iertare de păcate. Dacă ar fi  vorba doar de o simplă 
vindecare medicală, pentru această ungere nu mai era 
nevoie să fi e chemaţi preoţii Bisericii, ea putea fi  făcută de 
oricine din casa celui bolnav. Dar anume precizarea aceasta 
că ungerea trebuie făcută de către preoţii Bisericii “întru 
numele Domnului” și împreunată cu rugăciune dovedește 
caracterul de Taină a Maslului. 

SĂVÂRȘITORUL TAINEI SF. MASLU

Săvârșitorii acestei taine sunt episcopii și preoţii. 
Există o rânduială practică tradiţională, potrivit căreia 
preotul nu are dreptul să o săvârșească singur, ci numai 
împreună cu alţi preoţi, de preferinţă șapte, sau cel puţin doi 
sau trei, și numai în cazuri excepţionale de către un singur 
preot, cu toate că acesta are prin hirotonie calitatea harică de 
a săvârși și singur Sfânta Taină a Maslului. 

Se înţelege că această rânduială privitoare la numărul 
de șapte preoţi nu are caracter dogmatic, ci numai caracter 
ceremonial, pentru că nu există nici o urmă despre vreo 
învăţătură a Bisericii, potrivit căreia preotul n-ar primi prin 
hirotonie calitatea harică de a săvârși singur șase din cele 
șapte Taine.

Același Sf. Simeon din Tesalonic spune: “Fratele 
Domnului nu a determinat numărul presbiterilor la 
săvârșirea Tainei, dar obiceiul ne spune despre șapte, cred, 
pentru numărul de daruri ale Sf. Duh enumerate la Isaia; sau 
în conformitate cu cei șapte preoţi ai Vechiului Testament, 
care la porunca Domnului, de șapte ori au înconjurat zidurile 
Ierihonului și le-au zdrobit... Iar alţii, neavând șapte preoţi, 
cheamă numai trei; și aceasta nu e condamnabil: pentru că se 
face cu puterea Sf. Treimi. De fapt, nu are rost să discutăm 
despre numărul de preoţi, pentrcă Apostolul nu ne spune 
nimic, căci în caz de necesitate pot fi  chemaţi și mai puţin 
de trei, chiar și unul, dar cu condiţia să fi e pronunţat tot ce 
trebuie, căci cel de săvârșește Taina o face în numele întregii 
Biserici, al cărei slujitor este, și în persoana lui e prezentată 
întreaga Biserică”.

Dar odată ce această rânduială are o conformare 
constantă prin practică și, deci, prin obicei, ea trebuie 
acceptată și ca normă legală obligatorie.

PRIMITORII TAINEI SF. MASLU 

Primitori ai Tainei Sf. Maslu sunt credincioșii 
creștini ortodocși bolnavi, care au atins vârsta de șapte ani, 
indiferent de gravitatea bolii, deoarece păcatul de care nu 
e lipsit nimeni stă la originea multor boli, printre care și 
bolile spirituale ca mâhnirea sau deznădejdea, ele fi ind și 
consecinţe ale păcatelor nemărturisite, sau de care omul încă 
nu este conștient. Deci, această Taină poate fi  administrată și 
oamenilor sănătoși din punct de vedere fi zic. După tradiţia 
înrădăcinată în Biserica noastră Maslul de obște se practică 
pentru toţi credincioșii în Joia mare sau în Sâmbăta Mare.

Pentru administrarea Sf. Maslu celor „sănătoși” 
în alte zile din cursul anului Настольнаяа книга 
священнослужителя recomandă binecuvântarea arhiereului 
eparhial.

Taina Sf. Maslu poate fi  repetată de mai multe ori 
asupra aceluiași bolnav, dar nu în timpul duratei unei și 
aceleiași boli.

Sf. Maslu poate fi  administrat împreună cu Taina 
Mărturisirii și a Împărtășaniei, în acest caz se administrează 

la început Taina Spovedaniei, apoi Sf. Maslu și în încheiere 
Împărtășania.

În caz de pericol de moarte, pentru a nu-l lipsi pe 
bolnav de Împărtășanie, imediat după Spovedanie se face 
cinul Împărtășaniei în variantă prescurtată, apoi dacă 
bolnavul nu și-a pierdut cunoștinţa i se administrează și Sf. 
Maslu. 

Taina Sf. Maslul nu se face pentru canon, ci numai 
pentru cei bolnavi. Iar Canonul 77 din același Nomocanon 
spune: “Iară asupra mortului Taina Maslului a face să nu 
îndrăznești nicidecum”.

Obiceiul de a turna untdelemn de la Sf. Maslu 
asupra celui răposat nu are rădăcini în practica Bisericii din 
vechime, fi indcă el servește numai pentru ungerea celor vii. 
Și Настольная книга священнослужителя, în v. 4 la p. 
316, recomandă să nu practicăm acest obicei.

E necesară dezrădăcinarea unor superstiţii care s-au 
statornicit în conștiinţa unor creștini, spre exemplu, unii 
consideră că după săvârșirea Sf. Maslu nu au voie să se spele 
la baie, să mănânce carne, să aibă relaţii conjugale s.a. Uneori 
preoţii însuși pun temelia unor superstiţii atunci când săvârșesc 
Sf. Maslu asupra batistei sau hainei bolnavului, sau în lipsa 
acestuia din motiv că nu poate veni la Biserică. Dacă bolnavul 
nu e transportabil, atunci preotul trebuie să se ducă la bolnav, 
oriunde s-ar afl a acesta: acasă, la spital ori la închisoare. 

SĂVÂRȘIREA TAINEI SF. MASLU

Taina Sf. Maslu poate fi  săvârșită asupra unui bolnav 
sau chiar a mai multora în orice zi și oră, la solicitarea 
bolnavului. Sf. Maslu poate fi  administrat atât în biserică, cât 
și în orice alt loc unde se afl ă bolnavul. Dacă Sf. Maslu se 
săvârșește acasă, e necesar ca în camera unde se va săvârși 
taina, înaintea icoanelor să fi e pusă o măsuţă, pe care se 
așează un vas cu grâu (sau cu făină de grâu), în centrul vasului 
se pune un pahar sau alt vas cu untdelemn care urmează să fi e 
sfi nţit. În vasul cu grâu se înfi g 7 beţișoare înfășurate la vârf 
cu vată. În vase aparte se toarnă undelemn și puţin vin roșu. 
Pe aceeași măsuţă se pune Evanghelia și crucea.

Ca materie pentru Sf. Maslu servește untdelemnul. 
Acesta e ales datorită calităţilor sale excepţionale. Încă în 
Vechiul Testament depistăm întrebuinţarea untdelemnului: la 
aducerea jertfelor, la sfi nţirea obiectelor de cult, la sfi nţirea 
persoanelor cu vocaţie specială: regi, prooroci, preoţi.

Astfel, Leviticul vorbește despre untdelemn ca 
mijloc de tratare a leprei (Levitic 14,14-18). Proorocul Isaia, 
comparând starea morală a Izraelului care se îndepărta de 
Dumnezeu, cu starea unui bolnav din creștet până în tălpi, 
plin de vânătăi și de răni pline de puroi, necurăţate, nemuiate 
cu untdelemn și nelegate (Isaia 1,5-6). 

 În Testamentul Nou folosirea untdelemnului și a 
vinului pentru vindecarea bolnavilor este atestată de către 
Însăși Mântuitorul în Parabola cu Samariteanul milostiv 
(Luca 10,29-37).

Untdelemnul are aici și o semnifi caţie specială, cea 
de milă a lui Dumnezeu ( eleon- untdelemn; eleos - milă, 
îndurare), iar vinul simbolizează sângele Mântuitorului, 
vărsat pe cruce pentru noi. Grâul simbolizează înnoirea 
vieţii fi zice și morale și speranţa întru viitoarea înviere.

Se sfi nţește untdelemnul și se citesc șapte fragmente 
din Apostol și șapte Evanghelii și de șapte ori bolnavul se 
unge cu untdelemn cu rugăciunea: “Părinte Sfi nte, doctorul 
sufl etelor și al trupurilor...”. La această rugăciune se unge cu 
untdelemn: fruntea, pieptul și membrele bolnavului. Taina 
se consideră săvârșită dacă s-a reușit să se ungă bolnavul cu 
untdelemn cel puţin o dată.

Unii preoţi practică spălarea locurilor unse cu 
untdelemn sfi nţit, dar aceasta nu are nici un fundament 
canonic. Beţișoarele, grâul rămas de la Sf. Maslu se ard 
(la biserică), iar untdelemnul rămas poate fi  ars în candelă 
înaintea icoanelor, uneori el se păstrează de către bolnavi 
pentru a se unge.

EFECTELE TAINEI SF. MASLU

Sf. Maslu se poate repeta, dar spre deosebire de 
celelalte Sf. Taine de care ne-am ocupat până aici, acesta nu 
are efecte juridice, având în schimb altele: 

- vindecarea de boli sufl etești și trupești. Dacă însă 
acestea nu urmează întotdeauna săvârșirii Tainei, bolnavul 
simte cel puţin o mângâiere sufl etească, dobândește răbdare 
în suferinţă, pregătindu-se astfel pentru un sfârșit creștinesc 
al vieţii;

- dacă harul acestei Taine nu aduce întotdeauna 
vindecarea de boli, rugăciunea credinţei este ascultată de 
Dumnezeu întotdeauna, cei ce se roagă și se pocăiesc sincer 
dobândesc iertare de păcate. 

Dr. Nicolae Fuștei

SFÂNTA TAINĂ A MASLULUI
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“Dieta tradiţională și modul de viaţă 
cotidian al călugărilor sunt factorii care 
determină un număr foarte mic al bolnavilor 
de cancer”, a declarat Aidonopulos la una 
din recentele conferinţe medicale “Sănătatea 
și dieta”.

Conform datelor lui Aidonopulos, 
în ultimii 13 ani, cât au durat cercetările 
medicale permanente, doar la 11 din ei a 
fost identifi cat cancer prostatic, ceea ce 
constituie o cifra de 4,5 mai mică decât 
media pe ţară. Deasemenea, printre călugări 
nu se întâlnește cancer pulmonar și alte 
forme de cancer.

O astfel de stare de sănătate este 
caracteristică îndeosebi pentru locuitorii 
republicii călugărești de pe muntele Athos, 
care sunt izolaţi de lumea din afară și trăiesc 
conform vechilor tradiţii.

“Călugării consumă ulei de măsline 
în locul grăsimii de animale, consumându-l 
și pe acesta doar periodic, deoarece în post 
sunt opriţi să consume ulei. Sursa principală 

de proteină, pentru călugări, sunt legumele 
și peștele, spune Aidonopulos”.

Potrivit acestuia, călugării nu consumă 
hrană care conţine conservanţi, inclusiv cele 
dăunătoare și nu fumează. Deasemenea, pe 
Athos, unde lipsește orice industrie, aerul 
este cu mult mai curat, în el lipsind vaporii 
de benzol și alţi produși ai arderii interne.

Printre altele, cancerul prostatei nu 
este deloc o urmare ai abstinentei călugărilor. 
“Nu a fost identifi cată nici o legătură dintre 
cancerul prostatei și activitatea sexuală”, 
spune Aidonopuolus.

Profesorul mai afi rmă că unul din 
factorii care infl uenţează pozitiv sănătatea 
călugărilor este faptul ca ei lucrează la 
lumina solară, iar somnul lor respectă 
succesiunea zilei și nopţii, ceea ce menţine 
ritmul fi resc al somnului.

Îndată după hotarele Athosului nivelul 
îmbolnăvirilor de cancer și boli pulmonare 
în rândurile populaţiei este de câteva ori mai 
înalt, afi rmă savantul. 

Duminica, 13 ianuarie a.c., la 
Tambov - Siberia a fost deschis muzeul 
dedicat deţinutului Gulagului sovietic, 
arhiepiscopul Luca Voino-Iaseneţki, 

canonizat de către Biserica Ortodoxă 
Ucraineană. Muzeul va funcţiona în 
cadrul bibliotecii pentru copii din 
Tambov. Colaboratorii bibliotecii au 
adunat cărţi, portrete din timpul vieţii 
ierarhului, copii ale unor articole și 
obiecte personale ale Sfântului Sfi nţit 
Ierarh Luca, de la a cărui naștere, în 
anul 2007, s-au împlinit 130 de ani. 
Între anii 1944 - 1946, acesta a activat în 
calitate de chirurg-consultant în spitalele 
din Tambov, timp în care conducea 
și eparhia. A trecut la Domnul pe 11 
iunie 1961. În data de 22 noiembrie 
1995, Biserica Ortodoxă din Ucraina 
l-a trecut în rândul sfi nţilor pentru 
lucrarea și minunile pe care le-a săvârșit. 
Menţionăm faptul că în memoria 
ierarhului s-au ridicat mai multe 
monumente: în Tambov, la Krasnoiarsk, 
Nijni-Novgorod și Sumi (Ucraina), 
iar în cadrul muzeului regional de 
medicină din Tambov există o secţie cu 
o expoziţie ce-i este dedicată. Totodată, 
în cadrul Universităţii din Murmansk s-
a ridicat o biserică în cinstea Sfântului 
Ierarh Mărturisitor Luca.

14 ianuarie 2008. Sfântul Sinod 
al Patriarhiei Ecumenice l-a ales pe 
arhimandritul Nektarios Tsili, secretar al 
Episcopiei Ortodoxe Grecești din Insulele 
Samos și Ikaria, ca mitropolit de Hong 
Kong. Născut în anul 1969, mitropolitul 
ales Nektarios îl va înlocui pe mitropolitul 
Nikitas care va conduce de acum înainte 
Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din SUA, 
informează orthodoxie.com. 

Biserica Ortodoxă din Hong Kong a 
fost înfi inţată în anul 1990 de către episcopul 
Athenagoras, actualul mitropolit pentru Mexic 
și America Centrală, cu scopul de a soluţiona 
problemele religioase ale comunităţii ortodoxe 
de aici, formată de credincioși de variate 
naţionalităţi. În anul 1996, odată cu vizita SS 
Bartolomeu, patriarhul ecumenic, Episcopia 
de Hong Kong a devenit Mitropolie. 

La 12 ianuarie 2008, pe esplanada din faţa Catedralei Kazanskaia din Sankt-
Petersburg, credincioșii ortodocși au aprins aproximativ 5000 de lumânări în memoria 
pruncilor uciși zilnic în Rusia, prin avort. Acţiunea s-a desfășurat în cadrul programului 
„Ortodoxia împotriva avortului”, organizat de o secţie a centrului ortodox medical „Viaţa” 
din Sankt-Petersburg. În Rusia, astăzi sunt uciși prin avort aproape 5.000 de prunci zilnic 
și două milioane anual. Pomenirea celor 14.000 de prunci uciși de către Irod în Betleem 
se face în Biserica Ortodoxă Rusă pe data de 11 ianuarie.

În statul Orissa din estul Indiei au avut loc ciocniri violente dintre creștini și 
hinduși, în rezultatul cărora a decedat o persoană și au fost incendiate 12 biserici.

Potrivit presei locale, violenţele au fost provocate de activitatea misionara 
a creștinilor, care au convertit în ultimul timp la creștinism un număr mare de 
hinduși.

Acesta nu este primul confl ict confesional din statul Orissa, observă presa 
locală. În 1999 extremiști hinduși au omorât un misionar creștin originar din 
Australia și doi fi i ai acestuia. 

Scopul declarat al așa-numitului 
“comitet Halfon”, creat acum cinci luni, 
constă în “studierea problemelor legate 
cu trecerea imigranţilor la iudaism”, 
îndeosebi celor care sunt originari din fosta 
URSS care după estimările guvernului, 
depășesc numărul 300 de mii de persoane. 
Însă, doar un număr foarte mic din acestea 
a acceptat să devină iudei. 

Membrii comitetului Halfon 
au subliniat într-o scrisoare adresată 
premierului Ehuda Olmerta “rolul 
însemnat pe care îl are convertirea la 
iudaism a imigranţilor neevrei pentru 
viitorul statului Izarael.”

În scopul accelerării procesului de 

trecere la iudasim, comitetul a recomandat 
adoptarea următoarelor măsuri: majorarea 
numărului de daiani – judecători religioși, 
care recunosc faptul trecerii la religia 
iudaică. 

În afară de aceasta, judecătorii nu 
vor insista asupra respectării stricte a 
canoanelor de către noii convertiţi. 

Guvernul a aprobat recomandările 
comitetului, însa Olmert se teme de reacţia 
partidelor religioase care fac parte din 
coaliţia de guvernământ. În scopul păstrării 
unui consens în această problemă, va avea 
loc o discuţie cu participarea organelor 
guvernamentale, armatei, Sohnut-ului și 
autorităţilor religioase. 

Violenţe anticreștine în India 

Guvernul Izraelului intenţionează să 
adopte o recomandare comitetului 

Halfon cu privire la accelerarea 
procesului de convertire a cetăţenilor 

neevrei la iudaism

Călugării ortodocși ar putea deveni 
un etalon al modului sănătos de viaţă 
pentru cei care vor să-și garanteze o mai 
bună profi lactica împotriva cancerului 

Sf. Sinod al Patriarhiei Ecumenice a ales 
noul mitropolit de Hong Kong 

Muzeu dedicat arhiepiscopului 
Luca Voino-Iaseneţki 

5000 de lumânări aprinse la Petersburg, 
pentru pomenirea pruncilor uciși la 

Betleem 


